
ZARZADZENIE Nr 83/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie ogloszenia wynikow otwartego konkursu ofert na realizacj? zadanpublicznych
Miasta i Gminy Chorzele w 2013 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, 15, 16 i 19, art. 5 ust. 4
pkt 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 - 3, w zwiazku z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia24 kwietnia
2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
oraz Uchwary nr 229/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia rocznego programu i zasad wspolpracy Gminy Chorzele z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok
2013 zarzadzarn, co nastepuje:

§1

Oglosic wyniki otwartego konkursuofert na realizacj?zadan publicznych Miasta i Gminy Chorzele
w 2013 roku w zakresie dziaialnosci wspomagajacej rozwoj wspolnot i spoiecznosci lokalnej, a
takze w zakresie kultury, turystyki i dzialah na rzecz dzieci i mlodziezy.

§2

Przyznac nizej wymienionym organizacjom i podmiotom prowadzacym dzialalnosc pozytku
publicznego srodki finansowe na dofinansowanie zadan publicznych w zakresie kultury, turystyki i
dzialah na rzecz dzieci i mlodziezy:

Lp. Nazwa i adres oferenta Nazwa planowanego
zadania publicznego

Oczekiwana

kwota dotacji
celowej (w zl.)

Przyznana kwota
dotacji celowej (w
zl.)

1. TOWARZYSTWO

PRZYJACIOL CHORZEL

Renowacja
oznakowania szlakow

turystycznych w
miescie Chorzele

1.000,00 1.000,00

2. Chorzelska Fundacja Na
Rzecz Dzieci i Mlodziezy
„Iskierka"

Lato z Iskierka^ - rajd
rowerowy szlakami
turystycznymi
kurpiowszczyzny

1.010,00 1.010,00

§3

Odmowic nizej wymienionym organizacjom i podmiotom prowadzacym dzialalnosc pozytku
publicznego srodki finansowe na dofinansowanie zadan publicznych w zakresie kultury, turystyki i
dzialah na rzecz dzieci i mlodziez:



Lp. Nazwa i adres oferenta Nazwa planowanego zadania
publicznego

Oczekiwana kwota dotacji
celowej (w zl.)

1. Okr^g Mazowiecki PZW
Kolo nr 68 w Chorzelach

Zwiedzanie regionu Mazur
/Mikolajki-Ruciane Nida/.
Przejazd statkiem
jeziorami:Mikolaj skie,
Beldany, Sniardwy, Guzianka
Wielka, Guzianka Mala

2.800,00

2. Ochotnicza Straz Pozarna

w Rzodkiewnicy
Udzial w VI Swiatowym
Festiwalu Mlodziezy „Orfeusz
w Italii" Lidio di Jesolo

(Wlochy)

7.000,00

§4

Dotacje, o ktorych mowa w § 1 niniejszego Zarzadzenia, zostanq. przekazane na podstawie odrebnej
umowy pomi^dzy Gmina^ Chorzele a organizacjami pozarzadowymi wymienionymi w § 2
niniejszego Zarzadzenia, zgodnie z wzorem okreslonymrozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§5

Wykonanie zarzadzenia powierza si? Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska


